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Pelle Weimenhög är märk-
bart entusiastisk när han visar 
runt i den nyrenoverade 
vindsvåningen. Det är högt i 
tak och stort ljusinsläpp från 
ett runt fönster på gaveln. 
Stallbyggnadens gamla bjäl-
kar har man bevarat och över 
lunchborden hänger välling-
klockan från stugan där Pelle 
Weimenhög tillbringade sina 
somrar som barn.

– Den blev kvar efter gamla 
Filborna gård och togs om 
hand av min far. Nu får den 
hänga här, säger han.

Pelle Weimenhög är en av 
flera som för 25 år sedan satte 
spaden i jorden i den tidigare 
jordbruksmarken i Allerum. I 
dag är han verksamhetschef 
för golfklubben.

– Det gjordes försök att od-
la grönsaker här men marken 
är för sank. Istället var det nå-
gon av oss som fick idén om 
en golfbana. Vi började i liten 
skala, sedan har det vuxit ef-
ter hand, berättar han.

I dag finns två banor på om-
rådet och klubben har drygt 
tio helårstjänster. Medlems-
antalet är i dag 1 400 personer, 
i första hand från de norra de-
larna av Helsingborg, spelar 
golf i Allerum.

Tankarna om en större 
restaurang för lunchgäster har 

Allerum tar plats  
 på krogkartan

Stallbyggnaden vid Allerums golfklubb har inretts till restaurang. Pelle Weimenhög hoppas på gäster från både Helsingborg och byarna omkring.

Allerums golfklubb  
fyller 25 år i år och  
deras restaurang har 
redan smygöppnat  
i den gamla stall- 
byggnaden. 

hängt med ett tag. På stall-
byggnadens nedervåning 
fanns tidigare en mind re ser-
vering som arrenderades ut.

– Det blev aldrig någon rik-
tig fart på den. Den här ska vi 
driva i egen regi. Nedervå-
ningen ska vi rusta för en ny 
reception och butik, säger 
Pelle Weimenhög och gör en 
runda för att visa köket där 
det denna torsdag tillagas 

soppa och steks pannkakor 
för fullt.

Restaurangen smygöppna-
de tidigt i somras. Flera per-
soner har anställts som ett led 
i satsningen.

– Vi har startat lite försik-
tigt för att känna oss för. Nu 
har vi kommit igång ordent-
ligt och det har börjat sprida 
sig att vi finns.

Drygt 200 kvadratmeter 

har inretts på ovanvåningen 
med utsikt över golklubben. 
En liten grusväg går hela vä-
gen från Allerums kyrka ge-
nom gräsytorna och mellan 
de små dammarna. 

Pelle Weimenhög hoppas 
att restaurangen ska bli en 
tillgång för byborna. Han tror 
också på lunchgäster från by-
arna omkring, och från Hel-
singborg.

– Vi riktar oss inte bara till 
dem som kommer hit för att 
spela golf. Jag ser framför 
mig att par som gifter sig i 
kyrkan kan ha sin bröllops-
fest här, säger Pelle Weimen-
hög.

Det har vuxit fram ett rikt 
djurliv i området sedan ba-
norna anlades, berättar han.

– Det är en fin miljö att pro-

menera i. Området är gynn-
samt för fågellivet. Men ett 
tag hade vi en stor gädda i en 
av dammarna som högg 
andungarna. Den fångade vi 
och åt upp, skrattar Pelle 
Weimenhög.

TOVE SCHERMAN
tove@tidningenhalla.se
@hallahelsingborg

NÖJE KROG

Hjälp!
Vi behöver hela tiden intresserade med-
arbetare, både som kursledare och som 

aktiva medlemmar som kan hjälpa till 
på IT-träffpunkten och Öppet hus. Du 

behöver inte vara proffs utan bara leva 
upp till vårt motto – den som kan lite 
mer hjälper den som kan lite mindre. 

Vill du veta mer? 
På seniornet-helsingborg.com finns svaret.
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Lapptäckskurser
Anmäl dig nu! 

ÄNGLARUNDAN 2017
ÅKERI AB ARNE ERLANDSSON

1-2 SEPTEMBER
WWW.ERLANDSSONSAKERI.SE

Ett familjärt  
veteranlastbilrally  
ute på ett Bjäre  
i sommarskrud

Vi öppnar  
grindarna 
på åkeriet  
08.00 2/9

Varmt 
Välkomna!

Vill du annonsera? 
Kontakta mig!

HELSINGBORG

Emma Aldgård
073-684 21 16

emma@tidningenhalla.se
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Erbjudande!
Vi bjuder på hemkörningen

värde 800:-

**Gäller vid köp av soffa/soffgrupp över 10.000.- Vi tar gärna med 
din gamla soffa tillbaka, vi tar ut en miljöavgift på 500:-. Gäller ej 

rea/specialerbjudande.  ord. pris hemkörning 800:-

24 mån
räntefritt

*Delbetalning beräknat på 24 mån
inkl. delbetalningsavgift på 35:-/mån

och uppläggningsavgift på 495:-
Den effektiva räntan är

8,31% vid ett köp på 15.000 kr.

EXPR ESSLEVER ANS !
(INOM 2 VECKOR)EXPR ESSLEVER ANS !

(INOM 2 VECKOR)

REAFINAL
& SOLSKENSPRISER PÅ

BLOMSTERBERGS
I ESLÖV
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www.blomsterbergs.se

SOLSKENS-
PRISER!

SPARA
3.000:-

FRI 
HEMKÖRNING

OCH DIN GAMLA 
SÄNG TILLBAKA.

VÄRDE 800:-

LEO
Ställbar säng  90x200 cm

med bäddmadrass i naturlatex.
Komplett med bäddmadrass och

madrasstöd, ben tillkommer med 395:-

7.995:-
ord.pris 10.995:-

24 mån räntefritt 389:-/mån*
Beställningsvara

INGO
Fåtölj i fårskinn med pall
10 års garanti, 54 kg kallskum

Tre färger

9.995:-
ord.pris 15.230:-
24 mån räntefritt 472:-/mån*

SKÅNE
Kontinentalsäng 180 cm.
Inklusive gavel och nackkuddar
köp till ben 595:-. Finns även 160 cm.

5.995:-
ord.pris 11.995:-
24 mån räntefritt 305:-/mån*

LONDON
Modern U-soffa höger eller vänster 
312x202 cm i grått för omgående leverans! 
Finns även i andra färger. Beställningsvara.

5.995:-
ord.pris 11.995:-
24 mån räntefritt 305:-/mån*

TEXAS
Bäddsoffa framåtbäddad med förvaring 

235x140 cm vändbar.

3.995:-  ord.pris 5.995:-
24 mån räntefritt 222:-/mån*


